
Làm sao để chọn mua bếp từ ở hà nội chính hãng có chất lượng tốt ở 1 thành phố 

lớn đất chật người đông như Hà Nội. Hơn nữa, nơi đây cũng là nơi tập trung và tiêu 

thụ các loại bếp từ lớn nhất trong cả nước, khi trên thị trường hiện nay có rất nhiều 

sản phẩm bếp từ là hàng nhái, hàng kém chất lượng. 

Bài chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn có thêm kinh nghiệm để chọn mua dòng sản phẩm 

này. 

 

 

 

 

 

 

Vì sao bếp từ lại được nhiều người yêu thích 

http://bepductam.vn/mach-ban-kinh-nghiem-chon-mua-bep-tu-o-ha-noi


 

Bếp từ gia nhập vào thị trường Việt Nam và đã làm mưa làm gió suốt 1 thời gian 

dài, mọi người lựa chọn bếp từ cho gia đình mình vì những ưu điểm vượt trội mà 

bếp từ mang lại.  

Những người tiêu dùng khi chọn mua bếp từ ở hà nội vì họ yêu thích những gì mà 

sản phẩm này mang lại như : sử dụng bếp từ sẽ an toàn hơn vì bếp không đốt cháy 

nhiên liệu để hoạt động, bếp có các chúc năng thông minh giúp người sử dụng yên 

tâm hơn như khả năng chống trào, khả năng hẹn giờ đun nấu, với những dòng bếp 

từ cao cấp còn có khóa trẻ em an toàn, khả năng nhận diện kích thước xoong nồi...  

 

Ngoài ra, bếp có hiệu suất nấu ăn nhanh sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều vì ở đây 

thời gian chính là vàng. Xã hội ngày 1 phát triển nên nhu cầu đạt đến sự hoàn mỹ 

của con người ngày càng cao, không chỉ đảm bảo về mặt tính năng mà bếp từ còn 

được thiết kế đẹp mắt, tinh tế, dễ dàng thực hiện việc vệ sinh lau chùi trong khi nấu 

nướng. Nhờ những tính năng này mà người tiêu dùng luôn chọn mua bếp từ ở hà 

nội cho gia đình thân yêu của mình. 
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Tiêu chí đánh giá bếp từ chính hãng 

 

Bếp từ có rất nhiều loại, vậy dựa những điểm gì để bạn có thể chắc chắn đây là  sản 

phẩm chính hãng. Bạn muốn mua bếp từ ở hà nội thì nên đặc biết chú ý đến nguồn 

gốc xuất xứ của sản phẩm. Vì 1 sản phẩm được cung cấp chính hãng là sản phẩm có 

nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cùng các giấy tờ về các thông số kỹ thuật của bếp được 



kiểm nghiệm bằng dấu đỏ của chính hãng bếp từ và cục hải quan kiểm tra sản phẩm 

trước khi đưa vào nước ta. 

 

Với các sản phẩm bếp từ dù là hàng nhập khẩu hay hàng trong nước sản xuất đều có 

tem phiếu rõ ràng kèm theo giấy bảo hành sản phẩm, bạn chú ý các loại bếp từ hay 

bếp điện từ thường có thời gian bảo hành 3 năm với mặt kính và 10 năm với các linh 

kiện điện tử. Nếu bạn mua bếp từ ở hà nội mà không đúng như trên thì bạn nên đặt 

nghi ngờ với sản phẩm. Ngoài những tiêu chí trên bạn cũng nên quan tâm đến chất 

lượng sản phẩm. 

Kinh nghiệm kiểm tra bếp từ chính hãng  

 



 

 

Để kiểm tra 1 chiếc bếp từ có phải là hàng nhái, hàng kém chất lượng khi bạn chọn 

mua bếp từ ở hà nội thì dựa trên những tiêu chí đánh giá về 1 chiếc bếp từ chính 

hãng mà bạn có thể tự kiểm định sản phẩm  

 

 Bằng mắt thường bạn có thể chú ý đến những chữ ghi hoặc mực in trên mặt bếp, nếu 

là hàng nhái thì mực in sẽ bị mờ hoặc giống như bị gián lên mặt bếp sờ vào có cảm 



giác sẽ bị bong ra. Với các sản phẩm chính hãng thì chữ của bàn điều khiển sẽ được 

in sâu xuống mặt bếp 

 

 Các dòng bếp từ hàng ngoại hay hàng nội đều có mặt kính được nhập khẩu từ đức 

nên mặt bếp lúc nào cũng sáng bóng, nếu là hàng giả thì mặt kính sẽ bị vẩn đục 

không trong suốt hoặc trên mặt kính có vết trầy xước, khi bạn chạm tay vào không 

có cảm giác mềm mịn và lại hơi gợn gợn tay 

 Bạn cũng nên bật thử các bàn phím điều khiển xem các nút bấm có nhanh nhậy hay 

không vì bếp từ sử dụng là các nút bấm dạng ẩn cảm ứng nên việc bàn phím có 

nhanh nhậy hay không là điều cực kỳ quan trọng. Sản phẩm là hàng nhái thì các nút 

bấm sẽ rời rạc hoặc không ăn nhập với phím chức năng.  

 

 Điều cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn khi các bạn muốn mua bếp từ ở hà 

nội là hãy đến những cửa hàng đại lý có uy tín về đòng sản phẩm này để có thể mua 

về những chiếc bếp từ chất lượng tốt nhất.  

Đại lý bếp Đức Tâm là nơi bạn có thể đặt trọn niềm tin cho các sản phẩm tại nơi 

đây, nhất là với những bạn có ý định mua bếp từ ở hà nội. Để có thêm những chia 

sẻ còn thú vị hơn nữa về những chiếc bếp từ này bạn có thể truy cập vào ngay website 

của bếp Đức Tâm để tham khảo hoặc nếu cần hỗ trợ tư vấn hãy liên hệ theo địa chỉ 

sau : 
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>> Showroom 1 : 164 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Bắc – Hà Nội 

(cách hầm chui Thanh Xuân 40m hướng đi về Hà Đông). 

 Điện thoại: 0462 92.82.83 

 Điện thoại: 0962 83.82.83 

>> Showroom 2 : Số 333 Đường Minh Khai - Tp. Bắc Giang 

 Điện thoại: 0904.13.83.85 

>> Showroom 3 : Số 292B Tô Hiệu - Lê Chân - Hải Phòng 

 Điện thoại: 0964.20.33.76 

>> Showroom 4 : Số 16, Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, HCM 

 Điện thoại: 0969.32.33.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Làm sao để chọn mua bếp từ ở hà nội chính hãng có chất lượng tốt ở 1 thành 

phố lớn đất chật người đông như Hà Nội. Hơn nữa, nơi đây cũng là nơi tập 

trung và tiêu thụ các loại bếp từ lớn nhất trong cả nước, khi trên thị trường 

hiện nay có rất nhiều sản phẩm bếp từ là hàng nhái, hàng kém chất lượng. 

 Bài chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn có thêm kinh nghiệm để chọn mua dòng sản 

phẩm này. 
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